Groningen aan de universiteit onder meer een grote
rol bij de ontwikkeling van
de moderne-talenstudies;
niet alleen die van Duits,
maar ook van Engels en
Frans. Toen hij na een lange
carrière op zijn zeventigste
met emeritaat ging, bleef hij
nog aan als voorzitter van
de Onderwijsraad.

van Asperen de Boer voor het
eerst met een omgebouwde
militaire infraroodcamera de
zwarte lijnen van schetsen
zichtbaar te maken onder de
verflagen van een schilderij.
Vandaag ontvangt Van
Asperen de Boer in Utrecht

> In 1965 lukte het dr. Johan

UTRECHT / 12 JUNI 1981

reisde de Groningse ‘natuurkundige onder de alfa’s’ met
zijn apparatuur de wereld
rond en toonde onder meer
aan dat de schedel op het
middeleeuwse schilderij De
kruisafname van Rogier van
der Weyden oorspronkelijk
een zalfpot was. Tegenwoordig doet Van Asperen de
Boer onderzoek aan de RUG

SCHILDERIJENVORSER

PRIJS VOOR

eerste hoogleraar in een
moderne taal. En nu is er een
biografie ‘Werk Maakt Het
Bestaan Draaglijk’. Barend
Sijmons 1853-1935 over
de RUG-hoogleraar Duits,
geschreven door dr. Inge de
Wilde. Sijmons speelde in

> Hij was in 1881 Nederlands
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‘Wij leven in een
bezeten wereld. En

“

ROELIEN BASTIAANSE
HOOGLERAAR NEUROLINGUISTIEK,
SPECIALISATIE AFASIE

“
‘In taal heeft het
werkwoord de
hoofdrol.’

MODERNE TALEN

GRONDLEGGER STUDIE

Faculteit
der Letteren
S A M E N S T E L L I N G > KIRSTEN OTTEN

Vidûsaka in het Indisch
toneel’. Van 1905 tot 1915
was hij aan de RUG hoogleraar middeleeuwse en
nieuwe geschiedenis. Na
het overlijden van zijn
vrouw in 1914 accepteerde
hij een hoogleraarsaanstel-

ling in Leiden. Huizinga’s
beroemdste boeken zijn
Herfsttij der Middeleeuwen
(1919) en Homo Ludens
(1938). Ter ere van het driehonderdjarig bestaan van
zijn alma mater schreef hij
het gedenkboek Academia
Groningana. Zijn werk viel
ook buiten de universitaire
wereld op, vanwege de uitstekende leesbaarheid en
Huizinga’s beeldend vermogen. Als wetenschapper
en als mens was hij behept
met een allesoverheersende
waarheidsbehoefte. Zijn
kritiek op de Duitse bezetter en het nationaalsocialisme kwam hem in 1942 op
een aantal maanden gevangenschap te staan.

mogelijk een imamopleiding krijgen.’ Dit stelt hoog-

> ‘Nederland moet zo snel
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veelvuldig opgevoerd als
deskundige. In het wetenschapsprogramma van de
RUG windt de Groningse
geleerde zich op over de

KORANVERTALER PLEIT VOOR
IMAMOPLEIDING

Op 1 februari is in Rheden
prof.dr. Johan Huizinga
overleden. De internationaal vermaarde historicus
werd geboren in Groningen,
waar hij Nederlands en
Oosterse talen studeerde
en promoveerde op ‘De

IN MEMORIAM JOHAN HUIZINGA (1872-1945)

FOR INFINITY
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Waterbolk. Deze stelde in
1973 Dick Stapert aan om
op het materiaal te promoveren. Staperts meest verbijsterende conclusie: de
werktuigen vertonen
recente slijpsporen.
Vermaning
werd
gearresteerd maar
uiteindelijk vrijgesproken,
omdat
onduidelijk bleef
of hij persoonlijk de
kluit had belazerd
of voor iemands karretje
was
gespannen.
Ondanks hun scherpzinnigheid en gelijk, zijn
Stapert en Waterbolk nog
jarenlang van afgunst en
laster beticht.

naar vroege Venetiaanse
schilderijen in de onderzoeksgroep van kunsthistoricus prof.dr. Henk van Os.

slijper en amateurarcheoloog Tjerk Vermaning
overleden. Vanaf 1965
zette Vermaning de
Nederlandse archeologie op zijn kop
met de ontdekking
van drie Drentse
vondstcomplexen
uit het MiddenPaleolithicum. Plotsklaps was de bewoningsgeschiedenis van Drenthe
met zo’n 40.000 jaar verlengd. Vermaning werd in
eerste instantie geprezen, ook
door de – ietwat sceptische –
Groninger archeoloog H.T.

> Vandaag is maaimachine-
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VERMANING

DE AFFAIRE

de Johannes Vermeerprijs
voor zijn inmiddels geperfectioneerde infrarood-reflectografie. De afgelopen jaren

hijgerige manier waarop
de Nederlandse pers heeft
gereageerd na de moord. ‘De
meeste moslims hebben net
zo weinig op met extremisten
als de andere Nederlanders,’
zegt hij. (www.rug.nl/newsand-events/adams-appel/
archief2004/afl47)

Onderzoeksstation Arctisch Centrum op Spitsbergen.

WETENSCHAP IN BEELD

leraar Koranwetenschappen
Fred Leemhuis vanavond op
tv in Adams Appel. Leemhuis
is de auteur van de meest
gelezen Nederlandse vertaling van de Koran. Sinds de
moord op Theo van Gogh
door Mohammed B. wordt
de arabist door de media

Het zijn woelige tijden voor onze faculteit. Een drastische
reorganisatie heeft deze zomer tot de opheffing van de
talen Deens, Noors, Fins, en Hongaars geleid. Een groot
gemis, maar gelukkig gaat er ook veel goed. Zo herbergt de faculteit drie bijzonder succesvolle onderzoeksinstituten en maar liefst vijftien bachelor-opleidingen –
variërend van Geschiedenis en Kunsten, Cultuur en Media
tot Minorities & Multilingualism, om maar wat te noemen.
De faculteit focust zich op de mondiale arbeidsmarkt en
actuele onderzoeksvragen. Dat vraagt om internationalisering en het up-to-date houden van het studieaanbod.
Een deel van de opleidingen wordt nu al in het Engels
aangeboden, met een grote diversiteit aan internationale

studenten en stafleden als positief gevolg. Onze nieuwste
opleiding is het bachelorprogramma Europese Talen en
Culturen, waarin een moderne taal bestudeerd wordt in
combinatie met taalwetenschap, literatuur- en cultuurwetenschap en (politieke) geschiedenis. Alles in een maatschappelijk en Europees perspectief. En er zit nog meer
nieuws in de pijplijn. De ontwikkeling van opleidingen als
Communicatie en Educatie (masterprogramma), East Asia
Studies (masterprogramma) en Mediastudies (bachelorprogramma) is momenteel in volle gang. Leidinggeven
aan zo’n veelvoud aan expertise, alle ruimte biedend voor
onderwijs en onderzoek, is een prachtige uitdaging!

DECAAN GERRY WAKKER / COMMENTAAR

Hoogleraar Groninger
Taal en Cultuur Siemon
Reker hoopt met een langlopend enquête-onderzoek
via internet zoveel mogelijk
elementen van het hedendaagse Gronings in beeld
te krijgen. In een eerste
enquête vroeg Reker de deelnemers bijvoorbeeld hun
woonplaats in ‘hun eigen’
Gronings in te vullen – hetgeen reacties opleverde als
Zeuvenhuizen, maar ook
Zeuvmhuuzn. Vele Groningers hebben de enquêtes
onder de naam ‘Vroag en
antwoord’ online al ingevuld. Aan de vijfde ronde
deden maar liefst achthonderd mensen mee.
Momenteel staat de zesde
vragenlijst op www.hetverhaalvangroningen.nl.
Meedoen kan nog tot eind
dit jaar.

>
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MUZZELKNOAL

VAN MUZZEL TOT

JOHAN HUIZINGA
HISTORICUS, IN 1935

wij weten het.’

